STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY
Poniższe Warunki ( „Warunki”) obowiązują począwszy od 1 maj 2021 roku i mają
zastosowanie bez wyjątku do wszystkich transakcji sprzedaży towarów , licencji
oprogramowania i usług oferowanych (dalej „Oferty”) przez członka grupy firm
Resideo Technologies , Inc. („ Resideo ”) dokonującej sprzedaży na rzecz
Kupującego .
1. ZAKRES Niniejsze Warunki zastępują wszelkie warunki określone przez
Kupującego na zamówieniu, specyfikacji lub innym dokumencie wydanym przez
Kupującego. Wszelkie dodatkowe, inne lub sprzeczne warunki jakiegokolwiek
dokumentu wydanego przez Kupującego są przedmiotem sprzeciwu Resideo i nie
będą miały zastosowania do żadnej sprzedaży dokonywanej na tej podstawie.
Żadne oświadczenia, gwarancje, przebieg transakcji lub wykorzystanie handlowe,
które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie nie będą wiążące
dla Resideo .
2. WARUNKI PŁATNOŚCI Wszystkie płatności są wymagalne w terminie
określonym na fakturze wydanej w związku z zamówieniem ( „Zamówienie”) na
Ofertę określoną niniejszymi Warunkami, a jeśli nie jest to określone w terminie 30
dni od daty wystawienia faktury . Wszelkie płatności są należne w walucie podanej
na fakturze i powinny być wysłane na adres podany na fakturze. Wszystkie
przesyłki, dostawy i wykonanie prac objętych niniejszymi Warunkami będą przez
cały czas podlegać zatwierdzeniu kredytowemu Resideo , a Resideo może w
dowolnym momencie odmówić wykonania jakiejkolwiek dostawy lub dostaw lub
wykonania dowolnej pracy chyba, że otrzyma płatności wszystkich kwot należnych,
w tym wszelkich opłat za opóźnione płatności lub według warunków i po
ustanowieniu
zabezpieczenia
płatności
w
sposób
zadowalający
dla Resideo . Resideo może w dowolnym momencie zmienić warunki płatności
określone w niniejszych Warunkach . Dodatkowo Resideo może według własnego
uznania: (a) przejąć Oferty, za które nie dokonano płatności; (b) nałożyć opłatę za
zaległe płatności w zależności co niższe w wysokości 2 % miesięcznie lub w
wysokości maksymalnej stawce dopuszczalnej przez prawo, za każdy pełny lub
częściowy miesiąc; (c) odzyskać wszystkie koszty windykacji, w tym między innymi
uzasadnione koszty obsługi prawnej; oraz (d ) łączyć dowolne z powyższych praw i
środków prawnych jakie są dopuszczone przez obowiązujące prawo. Środki te
stanowią uzupełnienie środków dostępnych na mocy prawa. Kupujący nie
może potrącać , ani odzyskiwać zafakturowanych kwot, ani żadnej ich części z kwot,
które są należne Resideo lub mogą stać się wymagalne. Ta klauzula pozostanie
w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu tego Zamówienia . W zakresie
dozwolonym przez prawo, spory dotyczące faktur uznaje się za uchylone 15 dni po
dacie faktury. Resideo zastrzega sobie prawo do korygowania nieprawidłowych
faktur.
3. CENY ; MINIMALNE ZAMÓWIENIE ZAKUPU; ZMIANY ZAMÓWIENIA I
ANULACJE O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, ceny
za Oferty objęte niniejszymi Warunkami są cenami standardowymi Resideo w
momencie wysyłki. Resideo może zmienić ceny wszystkich towarów według
własnego uznania , przekazując Kupującemu trzydzieści (30) dni wcześniej pisemne
powiadomienie. O ile na piśmie Resideo nie uzgodni inaczej, Zamówienia poniżej
50 0 USD (lub równowartość waluty faktury ) będą obciążane opłatą serwisową w
wysokości 50 USD (lub równowartość waluty faktury ) . O ile nie podano inaczej,
ceny nie obejmują projektu, instalacji, uruchomienia, regulacji lub konserwacji. W
przypadku, gdy ilości określone w Zamówieniu objętym niniejszymi Warunkami
zostaną zmniejszone, cena powinna zostać zmieniona w celu dostosowania
do standardowej ceny Resideo za ilość faktycznie dostarczone. Taka rewizja ceny
będzie miała zastosowanie do wszystkich dostarczonych Ofert , nawet jeśli zostały
już zafakturowane w momencie takiej obniżki. W przypadku braku porozumienia
między stronami w sprawie zmian i odwołania zamówień , Kupujący nie może
anulować ani zmieniać zamówień. Wszelkie ceny za uzgodniony okres podlegają
renegocjacji, jeżeli koszty zakupu, transportu lub produkcji Resideo wzrosną o
ponad 5%. Ceny nie obejmują kosztów recyklingu towarów objętych dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 / UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
4. PODATKI Podatki, opłaty środowiskowe, cła i opłaty związane z Zamówieniem
są obowiązkiem Kupującego, a Resideo może wystawić fakturę na Kupującego
osobno w przypadku braku aktualnego dowodu zwolnienia.
5. WYSYŁKA I RYZYKO UTRATY Dostawy towarów realizowane są na warunkach
CPT (Incoterms 2010) Adres podany przez kupującego chyba, że Resideo określiło
to inaczej na piśmie. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Oferty przechodzi na
Kupującego z chwilą przekazania jej przewoźnikowi. Resideo może dostarczać
Ofertę w jednej lub wielu dostawach. Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie

opóźnienia lub wzrost kosztów po stronie Dostawcy spowodowane lub mające
związek z działaniami lub zaniechaniami Kupującego. Wszystkie daty dostawy mają
charakter przybliżony, chyba że uzgodniono inaczej z Resideo z zachowaniem formy
pisemnej. Ponadto Resideo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie
spowodowane przez przewoźnika lub niedostarczenie przez Kupującego
niezbędnych informacji w odpowiednim czasie. Kupujący musi sprawdzić wszystkie
towary w momencie dostawy i zgłosić Dostawcy na piśmie oczywiste wady,
uszkodzenia transportowe, nieprawidłowe elementy i braki, w żadnym wypadku
nie później niż trzy (3) dni po dostawie, w przeciwnym razie wszystkie towary
zostaną uznane za dostarczone i przyjęte. Ukryte wady należy zgłaszać bez zbędnej
zwłoki, w żadnym wypadku nie później niż 5 dni po wykryciu. Resideo zastrzega
sobie prawo do wyceny dodatkowych opłat za wszelkie specjalne trasy, pakowanie,
etykietowanie, obsługę lub ubezpieczenie wymagane przez Kupującego. Tytuł
własności do towarów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłacenia ceny
towarów w pełnej wysokości.
6. SPECYFIKACJE ; ZMIANY W dowolnym czasie i z dowolnego
powodu Resideo może bez powiadomienia Kupującego wprowadzać modyfikacje
konstrukcyjne,
materiałów, specyfikacji
i
wydajności w Ofercie objętej tymi Warunkami pod warunkiem, że modyfikacje
znacząco nie zmieniają dopasowania, formy i funkcji Oferty.
7. SIŁA WYŻSZA Resideo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub
opóźnienie w dostarczeniu jakichkolwiek Ofert z przyczyn niezależnych od
jego uzasadnionej kontroli . W przypadku takiego opóźnienia termin dostawy lub
wykonania zostanie przedłużony o okres równy czasowi straconemu z powodu
takiego opóźnienia. W przypadku ograniczenia produkcji Resideo z jednego z
powyższych powodów, Resideo może przydzielić swoją produkcję różnym
nabywcom. Alokacji dokonuje się w sposób uczciwy i racjonalny z handlowego
punktu widzenia. Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 90 dni, każda ze stron
może wypowiedzieć Zamówienie Kupującego poprzez pisemne zawiadomienie
drugiej strony, a Kupujący zapłaci Resideo za Ofertę dostarczoną i za prace
wykonywane przed wypowiedzeniem i wszystkie uzasadnione wydatki poniesione
przez Resideo w wyniku takiego wypowiedzenia.
8. NARUSZENIE Któregokolwiek z następujących zdarzeń będą składać się na
istotne naruszenie obowiązków Kupującego : (a) brak dokonania wymagalnej
płatności za jakąkolwiek Ofertę; (b) brak akceptacji Ofert dostarczonych zgodnie z
niniejszymi Warunkami; (c) złożenie wniosku o upadłość Kupującego, wszczęcie
jakiegokolwiek postępowania układowego lub upadłościowego (w tym
reorganizacja) przeciwko Kupującemu, wyznaczenie powiernika lub syndyka
Kupującego lub cesji na rzecz wierzycieli Kupującego ; (d) wszelkie inne naruszenia
któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków przez Kupującego . W
przypadku każdego takiego naruszenia, Resideo może w drodze pisemnego
powiadomienia Kupującego, wypowiedzieć Zamówienie (Zamówienia) lub
jakąkolwiek jego części, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Kupujący
pokrywa wszystkie koszty, w tym uzasadnione honoraria prawne , poniesione
przez Resideo w każdym postępowaniu wniesionym przez Resideo w celu pobrania
płatności należnych lub w inny sposób egzekwowania swoich praw wynikających
z niniejszych warunków .
9. Rękojmia W zakresie dozwolonym przez prawo, następujące Warunki zastępują
wszelkie inne rękojmie, gwarancje i warunki, wyraźne lub dorozumiane, w tym o
zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu. (a) Resideo gwarantuje, że
jego produkcja we wszystkich istotnych aspektach będzie wolna od wadliwych
materiałów i wad wykonawstwa oraz że będzie zgodna z obowiązującymi
specyfikacjami i / lub rysunkami. O ile nie określono inaczej na piśmie przez
Resideo, począwszy od daty produkcji Oferty Resideo, rękojmia Resideo
obowiązuje przez okres 24 miesięcy. (b ) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie,
Resideo wystawi notę kredytową za Oferty zwrócone zgodnie z paragrafem 25 do
Resideo z zastrzeżeniem z góry opłaconego transportu, które zostaną uznane przez
Resideo za wadliwe . (c ) Oferty podlegające zużyciu lub wypaleniu w wyniku
użytkowania nie będą uważane za wadliwe z powodu takiego zużycia lub
wypalenia. Rękojmia nie ma zastosowania, jeżeli, według wyłącznej opinii Resideo,
wada lub uszkodzenie zostały spowodowane lub związane są z instalacją,
połączeniem z innymi częściami i / lub produktami, modyfikacją lub naprawą
jakichkolwiek Ofert przez inną niż Resideo stronę, używanie przez Kupującego
wersja oprogramowania, która nie jest najnowszą wersją oprogramowania
udostępnioną przez Resideo lub niezastosowanie wymaganych lub zalecanych
aktualizacji lub poprawek do jakiegokolwiek innego oprogramowania lub
urządzenia w środowisku sieciowym Oferty , lub wynikała z działań, zaniechań,
niewłaściwego użytkowania lub zaniedbań Kupującego. (d) Oferty

eksperymentalne (które mogą być oznaczone literą “X” lub “E” na początku
oznaczenia numeru ich części) lub niewprowadzone do obrotu oraz
oprogramowanie w wersji beta stanowią prototypy oraz egzemplarze
przedprodukcyjne, które muszą jeszcze przejść wszystkie etapy prób
poprzedzających ich wprowadzenie do obrotu; towary te sprzedawane są bez
jakiejkolwiek rękojmi lub gwarancji, w stanie, w jakim się znajdują (“AS IS” WITH NO
WARRANTY). (e ) Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Oferty są
odpowiednie do aplikacji, w której są używane. (f ) Jeśli Resideo świadczy
Kupującemu jakiekolwiek usługi, w tym między innymi szkolenie lub pomoc w
konfiguracji i instalacji Ofert, Resideo zapewnia takie usługi zgodnie ze zwykłymi
praktykami branżowymi według stawek określonych od czasu do czasu przez
Resideo w jego cenniku. Resideo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec
Nabywcy wynikającej ze świadczenia takich usług , jeżeli są one świadczone
bezpłatnie . (g ) Resideo nie zapewnia ani nie gwarantuje, że Oferty nie narażą na
szwank, że nie zostaną obchodzone lub że Oferty zapobiegną wszelkim obrażeniom
ciała lub utracie mienia, włamaniu, rabunku, pożaru itp. lub że Oferty we wszystkich
przypadkach zapewnią odpowiednie zabezpieczenie lub ochronę. Kupujący
rozumie, że prawidłowo zainstalowany i utrzymany alarm może jedynie zmniejszyć
ryzyko wystąpienia włamania, rabunku, pożaru lub innych zdarzeń bez zapewnienia
alarmu, ale nie jest to ubezpieczenie ani gwarancja, że takie nie wystąpią lub że nie
dojdzie do obrażeń w rezultacie utrata majątku lub mienia. (h) Oprogramowanie,
jeśli zostało wymienione na Zamówieniu i/lub Ofercie i/lub jest wykorzystywane w
ramach objętych rękojmią Resideo towarów, zostanie dostarczone na nośniku
wolnym od wad materiałowych i wad wykonawstwa w warunkach normalnego
użytkowania, przy czym rękojmia dotycząca nośnika obowiązywać będzie przez
okres rękojmi dotyczącej sprzętu i/lub systemu. W tym okresie Resideo wymieni
bezpłatnie takie medium, które uzna za wadliwe. Jeśli chodzi o jakość lub wydajność
dowolnego oprogramowania lub danych, są one dostarczane „tak jak są” bez
żadnej gwarancji. (i ) Powyższa rękojmia przysługuje wyłącznie Kupującemu oraz nie
podlega cesji ani innego rodzaju zbyciu. Wszelka odpowiedzialność Resideo
na podstawie niniejszego punktu 9 podlega postanowieniom rozdziału 11
„Ograniczenia odpowiedzialności” niniejszych Warunków .
10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ODSZKODOWANIA
Resideo dostarcza produkt opatrzony znakami towarowymi i / lub nazwami
handlowymi. Nie udziela się licencji na żadne użycie tych znaków towarowych i / lub
nazw handlowych bez wcześniejszej pisemnej zgody Resideo lub właściciela znaku
towarowego, jeśli są używane przez Resideo na podstawie licencji . Kupującego nie
może w jakikolwiek sposób wykorzystywać żadnej nazwy, nazwy handlowej lub
znaku towarowego Resideo , w tym nazwy „ Resideo ”. Kupującego niezwłocznie
zaprzestanie korzystania z dowolnej nazwy, nazwy handlowej lub znaku
towarowego Resideo po powiadomieniu przez Resideo . Resideo zachowuje
własność wszystkich narzędzi, wzorów , rysunków i specyfikacji związanych
z Ofertą oraz wszelkich modyfikacji takiej Oferty i Resideo nie jest ograniczony w
zakresie stosowania lub sprzedaży takiej Oferty lub jakichkolwiek jej
modyfikacji. Resideo będzie bronić wszelkich pozwów przeciwko Kupującemu
wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia patentu lub praw
autorskich ważnych w Polsce w zakresie Oferty dostarczanej przez Resideo i
zabezpieczy Kupującego przed ostatecznym wyrokiem wydanym przeciw niemu z
takiego powództwa pod warunkiem, że Kupujący powiadomi Resideo na piśmie w
takim czasie jest on został powiadomiony o roszczeniach osób trzecich i wyrazi
zgodę na udzielenie wyłącznej władzy, informacji i pomocy w zakresie obrony i
rozstrzygnięcia roszczenia. Resideo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
kompromisy lub ugody dokonane bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Resideo
nie będzie ponosić żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do:
(a) Ofert przedstawianych zgodnie z projektami, rysunkami lub specyfikacjami
produkcyjnymi Kupującego; (b) Ofert wykorzystywanych do innych celów niż ich
zwykły cel; (c) zastrzeżeń naruszenia wynikającego z połączenia Oferty określonej
niniejszymi Warunkami z jakimkolwiek artykułem nie dostarczonym
przez Resideo ; (d) korzystanie z innej niż najnowsza wersja oprogramowania
wydanego przez Resideo ; lub (e) wszelkich zmiany w Ofercie niedokonanych przez
Resideo . Ponadto, ponieważ Resideo ma wyłączną kontrolę nad rozstrzyganiem
roszczeń o naruszenie w ramach niniejszej Umowy, w żadnym
wypadku Resideo nie będzie ponosić odpowiedzialności za opłaty lub koszty
adwokackie Kupującego. Kupujący zgadza się zabezpieczyć i bronić Resideo w takim
samym zakresie i z zastrzeżeniem tych samych ograniczeń określonych
w zobowiązaniach Resideo wobec Kupującego, jak określono w niniejszym punkcie
10, w odniesieniu do wszelkich pozwów przeciwko Resideo opartych na roszczeniu
o naruszenie wynikającym z (a), (b), (c), (d) lub (e) poprzedniego akapitu. W

przypadku zgłoszenia roszczenia lub jeśli Resideo uważa, że roszczenie jest
prawdopodobne, Resideo może, według własnego uznania i na swój koszt, (i)
zapewnić Kupującemu prawo do dalszego korzystania z Ofert ; (ii) zastąpić lub
zmodyfikować Oferty , aby nie naruszały one praw; lub (iii) przyjąć zwrot Oferty lub
wypowiedzieć licencję Kupującego do używania naruszających prawo Ofert i
udzielić Kupującemu i zwrócić koszty nabycia lub opłaty licencyjnej zapłacone za
takie Oferty pomniejszone o rozsądne koszty amortyzacji, wartość uszkodzeń i
związane ze starzeniem się Oferty. Ponadto Resideo może zaprzestać wysyłki lub
oferowania Oferty naruszającej prawo bez naruszenia niniejszej Umowy. Wszelka
odpowiedzialność Resideo na mocy niniejszego paragrafu 10 podlega przepisom
paragrafu 11 „Ograniczenia odpowiedzialności” niniejszych Warunków . Niniejszy
punkt 10 określa jedyne zadośćuczynienie roszczeń stron, całkowitą
odpowiedzialność oraz wyłączne środki prawne w odniesieniu do naruszenia
prawa. Wszelkie inne wyraźne, dorozumiane lub ustawowe gwarancje dotyczące
naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej zostają niniejszym
odrzucone.
11.
OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI Punkt
9 (Rękojmia)
i punkt (10) (Własność intelektualna i odszkodowania) powyżej określa wyłączny
obowiązek Resideo i jedyne zadośćuczynienie dla Kupującego za wszelkie wady w
jakiejkolwiek Ofercie sprzedanej lub licencjonowanej na podstawie niniejszej
Umowy. (a) W żadnym wypadku Resideo nie ponosi odpowiedzialności za (i)
jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wynikowe straty; (ii) wszelkie
straty wynikające z przerwania działalności; (iii) utratę zysków; (iv) utratę
dochodów; (v) utratę użytkowania jakiejkolwiek nieruchomości lub kapitału; (vi)
utratę przewidywanych oszczędności; lub (vii) utratę danych. (b) Resideo nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jeżeli odpowiedzialność ta
wynika z jego wiedzy (faktycznej lub innej) o możliwości takiej straty lub szkody. (c)
Odpowiedzialność Resideo za każde zamówienie zakupu, za każde zdarzenie
bezpieczeństwa cybernetycznego (w tym każde naruszenie danych osobowych) lub
w inny sposób zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, w żadnym
wypadku nie może przekroczyć ceny umownej określonego towaru, który jest
podstawą roszczenia i Kupujący nie będzie dochodzić odszkodowań za naruszenie
poufności, które wynikają również z naruszenia obowiązujących przepisów o
ochronie danych. (d) Resideo nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek wady lub awarie Oferty spowodowane wykorzystaniem przez
Kupującego wersji oprogramowania, która nie jest najnowszą wersją
oprogramowania udostępnioną przez Resideo, ani brakiem zastosowania
wymaganych lub zalecanych aktualizacji lub łat do dowolnego innego
oprogramowania lub urządzenia w środowisku sieci Oferty. (e) Wyłączenia i
ograniczenia dotyczące szkód będą miały zastosowanie niezależnie od tego, w jaki
sposób może zostać spowodowana strata lub szkoda, i wbrew jakiejkolwiek teorii
odpowiedzialności, czy to opartej na umowie, delikcie, odszkodowaniu czy innej. (f)
Żadna ze stron nie dąży do wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności
za: (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z rażącego niedbalstwa; (ii)
oszustwo; (iii) lub w jakiejkolwiek sprawie, w odniesieniu do której zgodnie z
prawem nie wolno ograniczać jego odpowiedzialności. (g) Z wyjątkiem zakresu
ściśle wymaganego przez obowiązujące prawo, Kupujący przyjmuje do
wiadomości, że Resideo nie ma obowiązku zapewnienia żadnej formy
bezpieczeństwa cybernetycznego lub ochrony danych związanych z działaniem
towarów, oprogramowania lub środowiska sieciowego. Resideo może zdecydować
się na dostarczenie towarów za pośrednictwem Internetu i może zmienić lub
anulować te usługi w dowolnym momencie. Z wyjątkiem zakresu ściśle
wymaganego przez obowiązujące prawo, Resideo nie ma obowiązku zapewnienia
żadnej formy bezpieczeństwa cybernetycznego lub ochrony danych związanych z
takimi usługami internetowymi.
12. INFORMACJE POUFNE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA DANYCH
Informacje poufne oznaczają wszelkie niepubliczne informacje strony, takie jak
zastrzeżona technologia, tajemnice handlowe, know-how, metody działania, dane
marketingowe i programy sprzedaży, badania rynku i trendy, informacje finansowe,
politykę cenową, listy dostawców i klientów, kupujących partnerów, raporty w
punktach sprzedaży i inne informacje dotyczące działalności gospodarczej,
produktów, zakupów lub sprzedaży Strony lub któregokolwiek z jej dostawców lub
klientów. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sprzedawca może
wykorzystywać Informacje Poufne Kupującego w celu wypełnienia swoich
obowiązków wynikających z niniejszych warunków, które dotyczą bieżących lub
planowanych relacji biznesowych, i może ujawnić takie informacje osobom
potrzebującym wiedzy, aby wykonać takie obowiązki, pod warunkiem, że osoby
takie podlegają pisemnym ograniczeniom poufności nie mniej rygorystycznym niż

te zawarte w niniejszym dokumencie. Resideo zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania wszelkich danych i informacji, które są gromadzone, generowane,
przetwarzane lub przesyłane przez produkty lub za ich pośrednictwem, a także
wszystkie dane związane z produktem oraz informacje przekazywane lub
przekazywane firmie Resideo dotyczące działania lub wydajności produktów w
formie anonimowej do dowolnych celów biznesowych, w tym rozwoju produktów,
oprogramowania lub usług, wsparcia marketingowego lub sprzedaży lub innych
analiz. W zakresie, w jakim Resideo nie jest właścicielem, nie jest licencjonowany lub
nie cieszy się wystarczającymi prawami do korzystania z takich informacji lub
danych związanych z produktem, Nabywca udziela Resideo i jej firmom
powiązanym (lub udziela firmie Resideo i jej firmom stowarzyszonym zgody na
udzielenie) prawo wieczystego użytkowania i tworzenia dzieł pochodnych z takich
informacji i danych do dowolnego zgodnego z prawem celu.
13. OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie, jeśli jest wymienione w Zamówieniu
lub zainstalowane w Ofercie wymienionej w Zamówieniu, podlega następującym
warunkom, chyba że strony zawrą oddzielną umowę licencyjną na
oprogramowanie
lub
zostanie
ona
dołączona
do
takiego
oprogramowania. Oprogramowanie nie jest sprzedawane, a jedynie udziela się na
nie licencji. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Kupującego niniejszych warunków
Resideo udziela osobistej, ograniczonej i niewyłącznej licencji na korzystanie z kodu
obiektowego oprogramowania wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Kupującego.
Licencja jest ograniczona do Ofert i/lub miejsc określonych w zamówieniu
Kupującego. Inny sposób korzystania z licencji nie jest dozwolony. Resideo
zachowuje dla siebie (lub dla swoich dostawców, w przypadkach gdy ma to
zastosowanie) prawo własności w pełnym zakresie w odniesieniu do wszelkiego
oprogramowania dostarczonego zgodnie z niniejszymi warunkami, zawierającego
w każdym przypadku informacje poufne i zastrzeżone, które to prawo obejmuje
między innymi wszelkie prawa z patentów, prawa autorskie, prawa do znaków
towarowych i tajemnice handlowe. Kupujący nie będzie podejmował prób
sprzedaży, przekazywania, udzielania sublicencji, kompilacji wstecznej,
dezasemblacji ani redystrybucji oprogramowania, ani nie będzie kopiował,
ujawniał, dystrybuował ani wyświetlał takiego oprogramowania ani w inny sposób
udostępniał go innym osobom (z wyjątkiem przypadków, w których Resideo
zezwala na pisanie), jak też nie będzie zezwalał na nieuprawnione korzystanie z
oprogramowania. Powyższe nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli oprogramowanie zostanie
dostarczone wraz z towarem wymienionym na początku niniejszego dokumentu,
Kupujący będzie mógł jedynie przenieść swoją licencję na korzystanie z
oprogramowania na osobę trzecią wraz ze sprzedażą towaru, na którym
oprogramowanie jest zainstalowane. Resideo ma prawo wypowiedzieć licencję,
jeżeli Kupujący dopuści się naruszenia niniejszych warunków. Kupujący może być
zobowiązany do podpisania umowy licencyjnej lub aneksu z Resideo przed
dostarczeniem jakiejkolwiek Oferty .
14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Nabywca zabezpieczy , obroni i ochroni Resideo , jej
funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi
roszczeniami, procesami, kosztami, szkodami i stratami (w tym honorariami
prawniczymi) spowodowanymi lub wynikającymi z (i) naruszenia przez Kupującego
w sposób rzeczywisty lub domniemany niniejszych Warunków , (ii) zaniedbań
Kupującego w realizacji niniejszych Warunków, (iii) zastosowania Oferty oraz (iv)
instalacji lub niepotwierdzonych na piśmie przez Resideo zmian dokonanych przez
Kupującego w Ofercie.
15. KONTROLA MIESZANIA Niektóre czujniki i sterowniki Resideo są specjalnie
zaprojektowane do wzajemnej współpracy. Dlatego w niektórych przypadkach
mieszanie elementów sterujących i / lub czujników wykonanych przez różnych
producentów w tej samej instalacji może spowodować niezadowalające wyniki i /
lub
być
niebezpieczne. Jeżeli elementy sterujące Resideo są używane
z produktami innych producentów w sposób niezalecany przez Resideo,
firma Resideo niniejszym zrzeka się wszelkiej gwarancji prawidłowego działania i nie
będzie odpowiedzialna za obsługę takich mieszanych instalacji.
1 6 . OBOWIĄZUJĄCE PRAWO Niniejsze warunki będą podlegać prawu
obowiązującemu w kraju, w którym zarejestrowana jest firma Resideo, bez
względu na normy kolizyjne, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów tego
kraju. Strony wyłączają zastosowanie postanowień Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 11
kwietnia 1980 r.).
1 7 . PRZENIESIENIE PRAW Kupujący nie może dokonać cesji swoich praw lub
obowiązków określonych w niniejszych warunkach bez uprzedniej pisemnej
zgody Resideo oraz wszelkie domniemane cesje bez zgody Resideo będą nieważne

niezależnie od ich opcji. Niezależnie od powyższego wszystkie prawa i obowiązki
Kupującego będą wiążące dla wszystkich następców i cesjonariuszy Kupującego.
1 8 . REZYGNACJA Niewykonanie przez Resideo w dowolnym momencie przez
dowolny okres dowolnego postanowienia niniejszych Warunków będzie
interpretowane jako zrzeczenie się takiego postanowienia lub prawa Resideo do
wyegzekwowania każdego postanowienia z osobna.
19 . ZMIANY Niniejsze Warunki i wszystkie Zamówienie s objęte nimi mogą być
zastąpione, modyfikowane lub zmienione jedynie na podstawie
pisemnego porozumienia z Resideo .
2 0 . ZGODNOŚĆ Z
PRAWEM Kupujący
jest
odpowiedzialny
za
przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji dotyczących importu i
eksportu. Kupujący uzyska na swój wyłączny koszt wszelkie zezwolenia na import,
eksport i reeksport wymagane zezwolenia na dostarczone towary, transfery, usługi i
dane techniczne oraz zachowa dokumentację potwierdzającą zgodność z tymi
przepisami i regulacjami. Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie
niepowodzenia jego spedytora
spełnienia
wszystkich
wymagań
eksportowych. Strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów
ustawowych, wykonawczych i zarządzeń wszelkich organów rządowych w
dowolnym kraju posiadającym właściwą jurysdykcję, w tym, bez ograniczeń , prawa
Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, które regulują import lub eksport
towarów . Towary i usługi dostarczane przez Resideo na podstawie niniejszej
umowy będą wytwarzane i dostarczane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami i regulacjami w kraju, w którym Resideo jest zarejestrowane. Kupujący
potwierdza, że zapewni prawidłowe zainstalowanie i użytkowanie wszystkich
towarów zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami w kraju, w którym Resideo
jest zarejestrowany. Strony przestrzegają swoich obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów o ochronie danych. O ile nie uzgodniono inaczej na
piśmie , żadna ze stron nie będzie przetwarzać danych osobowych w imieniu
drugiej strony jako jej podmiot przetwarzający. Kupujący i firma Resideo
przestrzegają swoich obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19 / UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wdrożonych w dowolnej lokalnej
jurysdykcji mającej zastosowanie do towarów, w związku z finansowaniem i
organizacją usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2 1 . STOSUNKI STRON Strony potwierdzają, że są niezależnymi kontrahentami i że
żadne inne stosunki, w tym partnerstwo, joint venture, zatrudnienie, franczyza,
przełożony / pracownik lub przełożony / agent nie powstają w związku z realizacją
Zamówienia .
2 2 . ROZDZIELNOŚĆ Jeżeli
którekolwiek
z
postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub
niewykonalne, takie postanowienie będzie uważane za nieważne, a wszystkie
pozostałe postanowienia będą i są nadal dla Resideo i Kupującego.
2 3 . TRWANIE Wszystkie przepisy niniejszych Warunków , które ze swej natury
powinny być kontynuowane poza okres trwania Zamówienia będą pozostawać w
mocy po zakończeniu realizacji tego Zamówienia .
2 4 . ZAWIADOMIENIA Wszelkie powiadomienia wymagane od stron w związku z
niniejszym Zamówieniem i / lub niniejszymi Warunkami muszą być dokonane na
piśmie przez upoważnionego przedstawiciela strony na adres podany w
zamówieniu zakupu Kupującego. Powiadomienia na podstawie niniejszych
Warunków będą uważane za przekazane, gdy: (a) dostarczone osobiście; (ii) jeden
dzień roboczy po złożeniu depozytu do dostawy następnego dnia u komercyjnego
przewoźnika nocnego; lub (iii) dwa dni kalendarzowe po wysłaniu listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru i opłaconą z góry opłatą pocztową.
2 5 . ZWROTY Oferty nie mogą zostać zwrócone Resideo bez uprzedniej pisemnej
autoryzacji Resideo potwierdzonej numerem zwrotu. Kupujący zwróci się na piśmie
do lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta Resideo z prośbą o dostarczenie
takiego numeru autoryzacji i zgody.
26. JĘZYK Polska wersja językowa niniejszych Warunków będzie miała
pierwszeństwo w przypadku jej sprzeczności z wszelkimi tłumaczeniami niniejszych
Warunków sporządzonymi wyłącznie dla celów informacyjnych.
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